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Týden čtení dětem pozve opět děti i dospělé po celé republice ke společnému čtení  

Sedmý ročník tradičního týdne celostátních oslav literatury a společného čtení od 1. do 7. 
června nabídne desítky kulturních akcí. Ve městech a obcích po celé republice se bude 

předčítat, vyprávět, tvořit, hrát i soutěžit, často s přispěním známých osobností ze světa 
kultury, umění a sportu. 

 
Letos se inauguračním městem 7. Týdne čtení dětem stane město Žďár nad Sázavou. 
V sále Active - Střediska volného času je pro žáky z 1. stupně ZŠ připraven program od 9.00 

hod. a žáci 2. stupně ZŠ usednou do hlediště v 11.00 hod. Dětem se představí skvělá 
spisovatelka Klára Smolíková a z Brna přijede Divadlo Slunečnice se zpěváky Kristiánem 

A. Šebkem a Dorotou Lichvárovou. Soubor scénického čtení LiStOVáNí bude listovat knížkami 
„Dobrodružství strýčka Ludvíka“ a „Usain Bolt: Můj příběh“. Celou inauguraci si vzal pod svá 
moderátorská křídla herec Lukáš Hejlík. Každé dítě dostane darem krásnou knížku z 

nakladatelství Albatros nebo Mladá fronta. 

V loňském roce se k 6. Týdnu čtení dětem v ČR oficiálně přihlásilo více než 150 škol, školek, 

knihoven, mateřských center, literárních kaváren a dalších organizací, včetně měst a obcí. 
Uspořádaly přes 200 jednotlivých akcí, kterých se zúčastnilo přibližně 7 000 dětí. Desítky 
dalších setkání, čtení, besed, výstav a soutěží si nenechaly ujít desetitisíce dětí spolu s rodiči a 

veřejností.  

 „Přirozený rituál předčítání dětem mizí z rodin. Zastoupily ho obrazy v televizi a na počítači. 

Hlavní příčinou je zdánlivý nedostatek času rodičů. Nejde však o nedostatek času, jde o 
nedostatek chtění. Mnoho z nich má za to, že pohádka čtená a pohádka animovaná je totéž. 
Opak je pravdou. Dítě, kterému je čteno, stimuluje jiná mozková centra, než když dostává 

hotový vjem na obrazovce“, uvedla Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte 
dětem. 

 

 

Kontakty 

Oficiální stránky projektu Celé Česko čte dětem®: 

http://www.celeceskoctedetem.cz/ 

 

 

Mediální servis:  

Monika Škanderová, Celé Česko čte dětem, Odboje 118/3, Český Těšín, 737 01, email: 

skanderova@ctemedetem.cz, tel.: 777 074 664udio 

 
 

 

 

Záštity poskytli: 

Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 

Město Žďár nad Sázavou 

Ministerstvo kultury 

Národní knihovna ČR 

 

 

Partneři 7. Týdne čtení dětem v ČR: 

http://www.activezdar.cz/
http://klarasmolikova.cz/
http://divadloslunecnice.cz/
http://www.listovani.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Hejl%C3%ADk
http://www.albatrosmedia.cz/
https://www.kniha.cz/
http://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/tyden-cteni-detem-cr/clanek-222
http://www.celeceskoctedetem.cz/
mailto:skanderova@ctemedetem.cz

